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1. Alapadatok

1.1. Az iigyelosztdsi rendet meghatdr oz6 vezet6

Az ngyek erosztdsara fo szab6lyk6nt abir6s6gi vezet6jogosult.
1.2, Az iigyelosztds alapelvei

Az igyelosztilsi rend kialakitilsfura abir6sdgok szervezet€r6l 6s igazgat6s6r6l sz6l6

2011.6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. S (1) bekezd6se, 10. S (1), (3) bekJzdZse, valamint a
bir6sdgok igazgat6sar6l rendelkezl szabilIyzatr6l sz6l6 olzois. (XI.30.) oBH utasit6s
(Szab6lyzat) 115. S (1) bekezd6s6ben foglalt alapelvek figyelembev6tel6vel abir6kkal
,
va16 egyeztet6st kovet6en, a Bir6i Tan6cs 6s a kolLgiumok v6lern6ny6nek az
ismeret6ben kertilt sor.

2.logszabiiyihAttlr
2.1,.

Attirv6nyes bir6hozval6 jog

senki sem vonhat6 el torvdnyes bir6jat6l. (Bszi. g. s (1) bekezd6s)
2.2. At0rv6ny dltal rendelt bir6

A torvdny 6Ital rendelt bir6 az elj6rdsi szabilIyok szerint a hat6skorrel

6s

illet6kess6ggel rendelkez6 bir6sdgon miikod6, el6re megallapitott rigyelosztasi
rend
alapjilnkijelolt bir6. (Bszi. 8. S (2) bekezd6s)
2.3. Az i,igyelosztdsi rend tartalma
2.3.1. Tantrcssz6m
2.3.2. Tan6csok osszet6tele
2.3.3. Tan6csok, bir6k 6s titkdrok 6ltalint6zett iigycsoportok
2.3, 4. EIjtu 6s akadilly o ztat6,s a es et6n
2.3.4.7. 6toszt6s
2.3.4,2. halasztl,s
2.3 4.3 . ngy f eltejeko ztat6s
2.3.5. Ugyeloszt6sra jogosult bir6s6g i v ezetd
2.3.6. Ugyelosztds m6dja
2.3.6.1. vezetlk
2.3.6.2. tandcsok
2.3.6.3. egyesbir6k
2.3.6.4. titk6rok vonatkozds6ban
2.3.7. Ki jdr el kiemelt jelent6s€gfingyben
.

3"

Alapfogalmak

3.1. Ugyszak

A bir6s|gi jogalkalmazdsra tartoz6 tigycsoportok jog6gak szerinti, vagy az

adott
jog6gon beliil az elj6r6sban r6sztvev6 szem€lyek szerinti egys6ge (brintet6, katonai
biintet6, brintet6s-v6grehajtdsi, szabliyslrtlsi, polgfui, gazdaiagi, kozigazgatilsi,
munkaiigyi) (A bir6sAgi flgyvitel szabillyair6l sz6l614/2002. (VIII.1.) IM rendelet - a
tovdbbiakban: Btisz ) Z. S 22a. pontla)

3.2.ijgycsoport

A bir6sdgi ugyek t6rgyuk, valamint az alkalmazand6 anyagi 6s elj6r6si szab6lyok
azonossdga, ktilonboz6sdge vagy specialitdsa szerinti csoportositdsa. (Bnsz.2. 18.
S

pont)

3.3. Ugybe osztfus

A 6/2015. (XI'30') OBH utasitds 114. S (1) bekezd6se alapj6n annak meghat6rozdsa,

hogy abirdk,birosdgi titkdrok mely iigycsoportban j6rnak

er.

3.a. Ugyki osztAs

A 6/2015, (XI.30.) OBH utasit6s 114. S (1) bekezd6se alapjiln annak meghatdrozdsa,
hogy az ig5rek kioszt6sa a birilk (tan6csok) 6ltal az igybeosztas szeiint tilrgyalt
ri gyc

s

op

ortokon belul milyen s zab 6ly ok s zerint tort6nik.

3.5. Kirendelds

42011,6vi CLXII. torv6ny (Bjt.) 31. S (2) bekezd6se alapjfuna kirendelds a bir6nak a
bir6s6gok kozotti i.igyteher egyenletes eloszt6sAnak biztositilsa vagy a szakmai
fejl6d6s6nek el6segit6se 6rdekdben mds szolgillatihelyre tort€n6 kirendel6se.
4. A bir6sdgokon

mrikiid6 iigyszakok

4.L. Bi,intet6
4.1.7.

B

i.intet6 igy szak iigycs op ortj ai

Biintet6 i.igyek

-

B. els6fokri buntet6tigy
Fk. fiatalkoni brintet6rigye

Bpk.bi.intet6 nemperes tigy

-

Bpi.penijit6siindiw6ny
R. bir6silgi mentesit6s irdnti rigy

Beii. egy6b (vegyes) rigy

Szabiiys6rt6si iigyek
Szk. s zab trlys 6rt6 s i hat6s 6 g hat6r o zata ellen benyrijtott kif o g6s (p anasz)
sze. szabdlys6rt6si elz6r6ssal is srljthat6 szab6|ys6rt6s miatti rigy
Szo. szabdlys6rt6si tigyben emelt ngylszi 6v6s
3z6. a p6nzbirs6g, a helyszinibirsilg koz6rdekf munk6ra, valamint ezek
6s a
kdzlrdekii munka elz6r6sra tort6n6 6tv6rtoztat6,sa ir6nti igy
Szp6. a plnzbitsAg, a helyszini birsdg elz6r6sra tort6n6 6tv6ltoztat6sa
irdnti

ngy

szk6. a koz6rdekti munka elzftrilsra tort6n6 6tv6Itoztat6sa ir6nti ilgy
Szve. egy6b (vegyes) rigy
Szpi. szab6lys6rt6si p erijitilsi ngy
4.2.

Civilisztika

4.2.1, Civ ili

s

ztikai i,i gysz ako k

- polgdri igyszak
- gazdasdgt:i.gyszak
4.2.2.

-

Polgiri

ij.gy szak i.igycsoportj

ai

P. els6fokri polgfuriperes i.igy

Pk. polgtrinemperes rigy
Vh. vlgrehajtilsi nemperes rigy

4.2.3. G azdasilgi id.gy szak i,igycsoportj ai

-

G. els6fokri gazdasilgiperes rigy
Gpk. gazdasilgi nemperes tigy

A megkeres6seket Bpk., pk.,szve., Gpk. tigycsoportba kell besorolni.
5. IJ gyszakok szerinti tigykiosztds

5J1,.

Az flgykiosztdsra jogosultak

Az rigyek kioszt6sdra valamennyiigyszakban a j6rilsbir6s6g elnoke jogosult.

4

Aj6r6sbir6s6gelnok6nekakad61yoztat6saeset6n+,dr.
Babinecz Gyongydr bir62, az 6 akadillyoztat6sa eset6n a V6sdrosnam6nyi JdrAsbir6silg
t6bbi birftja, ABC betfrendben egymdst kovetve v6.gzi az igyekkiosztdsfit.

A

Nyiregyhdzi Torv6nysz6k Elndke a 2019.E1.III.D.6/2. szdmi hatfirozattrval
N6methn6 dr. Szab6 Eva bir6t - hozz6jLruldsdval - 2019.6pri1is !. napj6t6I 2020.
mdrcius 31. napjAig kirendelte a Feh6rgyarmati JArdsbir6sAgra, az eredeti
beoszt6s6b61 ered6 it6lkez6si tevdkenys egrlsibeni (50 %-ban) megtai t(tsdval.
A 2079.E1.VI.8.3/2-50. szdmi hatinozat|val - hozzfijdrulilsAval - 2019.6pri1is 1.
napj6t6l 2020. m6rcius 31. napj6ig, de legfeljebb a Feh6rgyarmati J6r6sbtu6sdg
elnok6nek kinevez6s6ig megbizta aFeh€rgyarmattJ6r6sbir6s6gon elv6gzend6 elnoki
igazgatlsi feladatok ell6t6sdval.

A torv6nykez6si szrinetben a bir6k krilon tigyeleti beoszt6sa szerint kijelolt bir6 v€gzi

azigyek kioszt6s6t.

5.2. A kiosztand6 ngy bemutatAsa az iigykiosztdsra jogosultnak

Az iroda a papir alapri kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot igyiratklnt az
esetleges el6zrn6nyi iratokkal felszerelve a lajstrombabejegyzls napj6n, de legk6s6bb
az lrkez€st kovet6 munkanapon bemutatla az i.igyelosztdsra jogosultnak.

Ha a kezd6irat 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 irat az elektronikus kapcsolattartds
nt16n 6rkezett, akkor azt a BIR-O lajstromprogram nt16n kell bemutatni. Ha ennek

felt6telei nem adottak, akkor az fuoda az elektronikus iratokat kinyomtatla, 6s az (1)
bekezd6sben irtak szerint jdr el.
5.3. Az ij.gy elosztds rendszere
5.3.1.

Civilisztik ai

iJ.g5r

szakban

Civilisztikai tigyszakban az rigyek kioszt6sa a 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s 116. S (1)
bekezd6s 4 pontja, a 14/2002. (VIIL01.) IM rendelet 31,. S q pontja alapjiln
iigyszakonk6nt, i.igycsoportonk6nt tortdnik akk6nt, hogy a j|r6sbir6sdg hat6skor6be
tartoz6 polgdri = gazdasl.gr peres iigyeket - valamennyi tigycsoportban - a
civilisztikai igyszakban kijelolt bir6k 1/ 3 - 1/3 - r / 3 ar6nyban int6zik.

A peren kivtili iigyeket - a megel6 z6 t6voltart6s ir6nti peren kivrili tigyek kiv6tel6vel
- a 8.Pk. tanilcsszflrn.d bir6s6gi titkdr, valamint a NyiregyhdziTorv6nysz6k Elnoke
rAlkalmaz6s uto1s6 napja:2019.
m6rcius 31.
Az alkalmaz6s e1s6 napja: 2079 .6prilis I .
' Az aTkalmaz6s utols6 napja: 2019 . m6rcius 3 I .
2
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2019.E1.III.D. 19. sz6rlrr.i- hatinozat|val a Nyiregyhdzi Tdrv6nysz6kr6l a
Vdsdrosnam6nyi J6r6sbir6sdgra 2019. november 18. napjilt6I 2020" november 17.
napi6ig - hozziljdrulds6val - kirendelt 9.Pk. tandcssz|rni bir6s6gi titk6r lz - 1/z
ardnyban intlzik.a

trv6ny a

tev4lbial<ban:

Vht,

260, A (1), (2) beke-d6s6ber;

a 26., S 4ban

A v6grehajt6si peren kfviili iigyeket - abir6s6ei v6grehajt6sr6l s2616 1.994.6vi LIII.
torv6ny - a tov6bbiakban: vht. - 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, a 261,. S-dban
meghatdrozottak kiv6tel6vel - a B.Pk, tan6cs sz6mi bir6s6gi titkitr, valamint a
Nyiregyhdzi Torv6nysz6k Elnoke 2019.El.III.D. 19" szilrni hatilrozatttval a
Nyiregyh6zi Torvdnysz€kr6l a Vdsdrosnam6nyi Jfirisbfu6sdgra 2079. november L8.

napj6t6l 2020. november 17. napjilig - hozzdjdrulils|val - kirendelt 9.Pk. tandcsszdmri
bir6sdgi titk6r 1/z - t/z ardnyban int1zlk.7

A

t6tgyaI6s, szernllyes meghallgatds bir6, bir6sdgi titk6r akaddly oztat6sa miatti
elmaraddsa eset6n dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akad6lyoztatilsa eset6n a
Vds6rosnam6nyi J6r6sbir6silg tdbbi bir6ja, ABC bettirendben egymdst kovetve
jogosult a t6rgyaI6s elhalasztilsilr6l a t6j6koztat6st megadni.
5.3.2. Biintet6 tigyszakb an

Brintet6 iigyszakban - a 6/2015. (XL30.) OBH utasitds 116. S (1) bekezd6s a) pontja, a
14/2002. (VIIL01.) IM rendelet 31. $ a) pontja alapjfin - az igyek kioszt6sa - abir6s6,g
el6 dllitdsos ugyek kiv6tel6vel - plratlan 6s pdros igyszdmok alapjdn tort6nik.
Bir6s6g e16 611it6sos iigyekben havonta felvdltva, p6ratlan illetve p6ros h6napokban
kerrilnek a bir 6k kij elol6sre.

A

megel6z6 tlnoltart6s ir6nti peren kiviili tigyekben, havonta felv6ltva, pttrtalan,
illetve pdros h6napokban kerfllnek a bir6k kijelol6sre.s

a

s

Az alkalmaz6s els6 napja: 2019. november

18.

Az alkalmaz5s utols6 iapja: 20 79 . november 1 5.
6
Az alkalmaz6s utols6 napja: 2019. november 15.
1
Az alkalmaz6s els6 napja:2019. november 18.
8
Az alkalnrazds els6 napja:20l9.6prilis l.
e
Az alkalmaz6s utols6 napja: 2019, november 15.

A szab6lys6rt6si tigyeket a 8.Pk. tan6csszdmubir6s6gi titk6r, valamint a Nyiregyh6zi
Torvdnysz6k Elnoke 2019.E1.IILD. 19. szlrn(t hatirozatilal a Nyire[yhazi

Torv6nysz6kr6l a.Vdsdrosnam6nyi J6rilsbir6s6gra 2019. november 18. napj
e6;l 2020.
november 77. napilig - hozz6j6rulds6val - kirendelt 9.Pk. tanilcsszhrrrlbiiosagititkdr
1/z 1/z
- ardnyban int6zik.lo

Az ngyelosztits sordn folyamatosan figyelembe kell venni az igyek sulyoz6s6t, abir6
gyakorlati idej6t, egyben torekedni kell a birak, bir6sZgi titkarok ariilyos

munkaterh6nek a megval6 sit6s6r a.
Kiemelt jelent6sdgfi ngyet

- igyszakszerint - bdrmelyikbir6

thrgyarhat.

A t6rgyal6s, szernllyes meghallgatds

bir6, bir6sdgi titk6r akad6lyoztat1sa miatti
elmaradasa esetdn dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akaddlyoitute"u
eset6n a
Vdsdrosnam6nyi J6rdsbirosdg tobbi birdja, ABC betiirendben egym6st
kovetve
j o gosult a t6r gy al6s elhalaszt 6s
61 6l a t6j6ko ztat6st me gadni.
5,4. Az i'igyelosztisi

-

rendt6l elt6r€s esetei meghatdr ozfusa,amelyek ktiltintisen:

abir6s6g miikod6s6t 6rint6 fontos okb6l,
az erjlrdsi torvdnybenszab6lyozott esetekben (pl.: kizfu6s),
a soron kivril t6rgyaland6 rigyek kioszt6sakor,
egyesites, egyrittes elbirdl6s v6gett,
nemzetklT.i elemet taftalmaz6 brintet6 iigy
torv6nykez6si szunet tartama alatti id6szerfislgbiztositilsa 6rdek6ben,
a munkaszrineti napokra szervezettkdszenl6t, tgyelet,
ngyhetral6kfeldolgozilsa,
ngy munkaigdnyess6ge, terjedelme,
btu6 t6voll6te alatt - figyelemmel azigyjelleg6re,
bir6 szolgdlativiszonyilnak a megs ziin6se,
az ld.gy eldzrn6ny6ben eljdr6ssal szoros osszefrigg6s,
tobb szempont egyiittes fenndll6sa

5.5. Az iigykioszt6s menete

Abit6s6'g elnoke,.illetv; akadillyoztatilsa eset6n az igyek eloszt6s6ra
a 3.1. pontban
jogosult bit6 az eli6t6 bir6t legk6s6bb az fuat bemutatdsat
kovetd munkanapon
-l-ff.- a
tdrgy,1vben 6rv6nyes, abir6s6gon kifriggesztett iigyelosztdsi rendnek
g;
(Bszi.
megfelel6en - kijeloli.
11 y zy ""ithet6 ri gyek minde gyik6ben ugy anazt a bir 6t kell kij el olni.
A kijelol6s ut1n az iratot nyomban visszi-kell juttatni az fuod(nak.

r0

Az alkalmaz6s elso napja:2019. november lg.
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Az

rigycsoporton beltili tigymin6s6g statisztikai k6dsz6rn€ft, a rnunkateher
m6r6s6hez szriks6ges adatot, tovAbb6. a kijelol6st, annak m6dositds 6t 6.s id6pont16t,

illetve m6dosit6s eset6n annak okdt - rovid, lehet61eg a jogszabillyra tort6n6 utal6ssal
- az ijgy iratborit6k6n az ugyeloszt6sra jogosultbir6s6,gi iezet6 al6irAs6val
egyritt fel
kell ttintetni.
Az eli6r6 bir6 kijeiol6s6t kovet6en az irod,a az igycsoporton behili rigymin6s6g
statisztikai k6dszdrn6t 6s a munkateher m6r6 s6hei sziks6ges adatot u -iulrtto-Ul
bejegyzi.
5,6.

Az iltosztits rendje

5.6.1.

Az

Atosztlrs esetei

Az ngyek 6tosztds6ra csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenndlldsa

eset6n kerrilhet sor.

Valamglnyi igyszakban az igyelosz,tfusra jogosult bir6s6gi vezetb a ,.,,6r kijelolt
tan6cs (bir6) helyett az int6z6s6re m6sik tandcsot (bir6t)jeloliet ki,
kiilonosen ha:
- ez a hivatali 6rdek indokolja,
- az eljar6 tandcs elnoke indokortan k6ri (pl. egyesit6s szriks6gess6ge),
-kiz6r6si ok dll fenn,
- abir6 szolgdrati viszonya megsziint , vagy a tart6s t6voll6te
eset6n,
- azigy jelleg6re figyelemmel, az egyenletes munkateherbiztosit6sa
indokolja,
- az ngyh1tral6k feldolgozilsa 6rdek6ber szriks6ges.
5.6.2. Eljdrds az iirgy dtosztdsakor

Az ngy ittosztdsakor az tigy kiszign6ldsa az
dltaldnos szab6ly ok szerint tort6nik.

:d'gyeloszttsi rendben meghatdrozott

Amennyiberl az igy iltosztdsa miatt t6rgyal6s marad el, arr6l az ngyfeleket
az
1tosztds folyt6n kijelolt bir6 halad6ktalanul, irttsban (sziiks6g
eset€n rovid ttton), az
ngy int6z6s6re irdnyad6 jogszab6ly rendelkez6seinek megfelel6en t6j6ko ztatla.
5.7. Utal6s az igyelosztdsi rend mell6kleteire

A Vdsdrosnam6nyi JAtlsbirosdgra beosztottbir6k nev6t, az iitaluk intezett tigyeket

az tigyelos ztasi r end 1.. sz6o'.io mell6klete tartalrnazza.

A Vds6rosnam6nyi J6r6sbir6s6'gra

beosztott bir6sAgi titk6rok nev6t,
int6zett rigyeket az igyelosztfusi rend 2. sz6mimelldklete tartalmazza.

az dltaluk

Vds6rosnam€ny, 2019. november 15.

Kiss Adrienn Anila
6rAsbir6s6rg elntike

l.
A beosztott

mell6klet a2019.6vi tigyelosztdsi rendhez

birfk 6ltal intlzett

iigyek

A rrelldklet idobeli hatilya:2019.6prilis r.
-2019. december
Tanricsszdm

lB.

N6v
dr. Babinecz Gyongy,rer

4.8.

dr Ancs6k Szilvia

1.P

N6methn6

dr.

Szab6

Eva

31.2

Int0zett iigycsoport
j6r6sbir6sdg hat6skor6be tafioz6 peres. peren kivlili
biinteto rigyek (Ugyeloszt6si rend +.i.1. pontja),
bir6sdg el6 6llit6sos iigyek, megeloz6 t6voltart6s
ir6nti peren kivtili i.isvek - ohratlan h6nanokhan3
j6r6sbir6s6g hat6skor6be tartoz6 peres, peren kivtili
bi.inteto iigyek (Ugyeloszt6si rend 4|l1. pontja)
bir6s6g el6 6llit6sos iigyek, megelozo trivoltart6s
irdnti peren kiviili iisvek - n6ros h6nannkha,..'4
els6fokri polg6ri, els6fokir gazdasilgi peres iigyek
egyharmada (Ugyelos zt6si rend, 4.2,r. pontja, 4.2.3.
pontja),
.5

3P

dr. Graiczdrik Tiinde

5.P.

dr. Kiss Adrienn Anita

els6fokir polg6ri, els6fokri gazdaslgi peres iigyek
egyharmada (Ugyelos ztdsi r end, 4.2.t. pontj a, i.Z.Z .
pontja),
tig.'er< minder Bfratr an h6raeb^n6
els6fokri polgdri, elsofokri gazdasilgi peres iigyek
egyharmada (Ugyeloszt6si rend 4.2"t. pontja, [.2.2.
pontja

2.

A beosztott

titkir

mell6klet a2019.6vi iigyelosztfsi rendhez

6ltal intilzett iigyek
'1

A mell6klet idobeli hat6lya:2019. november 18. - 2019. december 31.2
Tan6cssz{m
8.

N6v
dr. Balogh Zoltdn

lntflzett iigycsoport

polgAri nemperes iigyek

50 Yo-a, gazdasilgi
nemperes iigyek 50 o/o-a, szabiiyslrt6si iigyek 50
Yo-a, v6grehajt6si nemperes rigyek

50

o/o-a,

tigyf6lsegito szolghlat minden p6ros h6ten szerdai
napon (iigyfeloszt6si rend 5.3.1. pont2 bekezd6s 5.
bekezd6s 1 . mondata ;5 .3 .2, pont 4. bekezd6s)a
polg6ri nemperes iigyek 50 Yo-a, gazdas6gi
nemperes tigyek 50 o/o-a, szab6lys6rt6si tigyek 50
o/o-a, v6grehajt6si nemperes
tigyek 50 o/o-a,

dr. Reb6k Eva

tigyfelsegito szolgiiat minden pdratlan h6ten
szerdai napon (rigyfelosztdsi rend 5.3.L pont 2
bekezd6s 5. bekezd6s 1. mondata:5.3.2. pont 4,
bekezd6s)s

I
2

Az a\kalmaz6s utols6 napja:

20 19 .

november I 5.

Az alkalmaz6s els6 napja:2019. november lg
3
Az alkalmaz6s utols6 napja: 2019 . november 1 5
a
Az alkalmaz6s e1s6 napja: 2019. november 1g,
' Az alkalmaz6s els6 napja.2019. november lg.

.

